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  Além do vídeo, a homenagem contou 
ainda com a produção de projetos 
artísticos, realizados na aula de 
Educação Visual, que visam a pintura 
de um mural no armazém existente no 
cais onde se encontra diariamente. 
A ideia surgiu de um convite feito à 
escola por Ricardo Macedo, ex-aluno 
do Agrupamento e responsável pelo 
Projeto Limo do Cais. 
O Agrupamento contou ainda com a 
participação de um vídeo na categoria 
do 1.ºciclo, realizado pelos alunos do 
4.º ano da EB1 de Alfeizerão.

Nas palavras que dirigiu à 
turma recordou que os lugares 
não vivem apenas da memória 
e monumentos, mas das suas 
gentes. 
É preciso homenagear as 
pessoas em vida. Neste sentido, 
o professor Luís Silva adiantou 
que a escola teria todo o prazer 
em passar o filme e juntar-se à 
homenagem em tempo 
oportuno, tendo a Vereadora 
acrescentado que também a 
Câmara Municipal se juntará à 
iniciativa.

Alunos do 9.ºA 
vencem concurso 
"Gentes e Lugares"

Alunos do 12.ºAno 
recebem as Fitas em 
cerimónia intimista

Alunos dos cursos 
profissionais promovem 
atividades para os mais 
novos
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 9.º A vence concurso escolar 
de cinema "Gentes e Lugares"
 "Entrevista ao Ti Luís" é o filme vencedor 
produzido pelo 9.ºA, para o concurso escolar 
de cinema "Gentes e Lugares", na categoria 
de 2.º e 3.º ciclos. Esta é uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Alcobaça no âmbito da 
Rede Cultura 2027, que prepara a candidatura 
de Leiria a capital europeia da cultura 2027.  
 A edição deste ano contou com a 
participação de 77 filmes de 47 escolas dos 
26 municípios que integram o distrito de 
Leiria. 
  Todo o vídeo é trabalho original, incluindo a 
banda sonora, criada pelos alunos do 
articulado de música, que integram a turma. 
Para a pesquisa forma realizadas entrevistas 
a algumas pessoas que conhecem bem o Ti 
Luís e consultadas fotos antigas disponíveis 
nas redes sociais. 
 

No passado dia 17 de junho, a 
Vereadora da Cultura e da 
Educação da Câmara Municipal 
de Alcobaça visitou a turma, no 
final de uma aula e após felicitar 
os alunos pelo seu trabalho, 
entregou-lhes um prémio: uma 
câmara de filmar com tripé e 
coluna, para além de um 
workshop com três realizadores.

VEREADORA DA EDUCAÇÃO 

VISITA TURMA E ENTREGA 

PRÉMIO



    Decorreu no dia 18 de junho, último dia de aulas para o 9.º, 
o 11.º e o 12.º anos, a cerimónia da colocação das fitas aos 
finalistas do 12.ºAno. 
    A cerimónia teve um caráter intimista, ao contrário de 
outros anos, devido às restrições provocadas pela 
pandemia. 
    Perante alguns Encarregados de Educação, professores, 
Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos, os alunos 
das turmas A e B do 12.º Ano receberam um Diploma 
simbólico das mãos da professora Luísa Sardo que dirigiu 
algumas palavras aos alunos, recordando que no fim do 
percurso são eles "as estrelas que mais brilham", mas o 
trabalho de bastidores está a cargo dos pais, dos professores 
e dos funcionários. As fitas foram colocadas pelas diretoras 
de turma Susana Cardoso (12.ºA) e Alda Almeida (12.ºB). 
    A cerimónia ficou marcada por algumas lágrimas e votos 
de felicidades para o futuro.

    Durante este ano letivo, os alunos do 9.º ano, 
duas diretoras de turma e Encarregados de 
Educação juntaram esforços para angariar 
fundos, com o intuito de realizar uma visita de 
final de ciclo para todos os alunos de 9.º ano. 
Ao longo do ano, realizaram-se vendas de vários 
produtos, alguns feitos pelos alunos, outros feitos 
pelas diretoras de turma e pais. 
    Também se fizeram rifas e foram sorteados os 
cabazes de Natal e da Criança. 
Com o dinheiro angariado, no passado dia 11 de 
junho, os alunos foram passar o dia ao Campo 
Aventura em Olho Marinho.
 Dança, jogos e escalada foram algumas das 
atividades desenvolvidas que puderam realizar, 
maioritariamente ao ar livre, fortalecendo laços, 
enquanto se despediam de um final de ciclo que 
marca uma nova etapa do seu percurso escolar. 
 

ALUNOS DE 9.ºANO EM 
VISITA DE FINAL DE CICLO

JUNHO 2021

ALUNOS DE 12.ºANO NA 
CERIMÓNIA DAS FITAS

SÃO MARTINHO 
FESTEJOU SANTO 
ANTÓNIO
 
        No dia 11 de junho, comemorou-se o Dia de 
Santo António na escola sede do Agrupamento. 
 A iniciativa partiu dos Assistentes Operacionais 
que, vestidos a rigor, foram os pescadores e as 
peixeiras de São Martinho, recordando a lenda 
do Santo que terá transformado o mar bravo 
num mar de calmaria, atendendo, assim, o 
pedido de um menino aflito que lhe pedia que 
salvasse o seu pai de morrer afogado. 
 Nessa sexta-feira, Alunos, Professores, 
Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais
lembraram o dia, envergando roupa aos 
quadrados ou às flores. 
    Junto à entrada do Polivalente, um barco com 
um pequeno andor improvisado tinha uma 
imagem de Santo António e a transcrição da 
lenda, em verso, de autor anónimo e que pode 
ser apreciada num fresco, no exterior da capela 
dedicada ao Santo.
   A Rádio da escola passou marchas dos Santos 
Populares e ainda que com adaptações, é caso 
para dizer que a tradição ainda é o que era, 
mesmo que de forma reinventada. 
   



Hastear da Bandeira

Eco-escola em 
fotografia

Geração Depositrão

Exposição Política dos 3 Rs

Dia Nacional do Mar - Limpeza da Praia

Árvore de Natal com enfeites reciclados

Eco frase 
 ÁGUA É O VEÍCULO DA NATUREZA

 Leonardo da Vinci
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Amor é uma 
palavra de 

quatro patas

BEM-ESTAR ANIMAL 
EM DESTAQUE
   No período da manhã do dia 11 de junho, os alunos do 5.º 
ano assistiram, no Auditório da Escola Básica e 
Secundária de São Martinho do Porto, a uma Palestra 
subordinada ao tema "Bem-Estar Animal" dinamizada 
pelos alunos do 1.º Ano do Curso Profissional Técnico de 
Multimédia/ Desporto, que teve como orador o 
enfermeiro-veterinário Carlos Cruz. 
 Esta atividade surgiu no âmbito de abordagem dos 
Domínios de Autonomia Curricular (DAC), em que os 
alunos do 1.ºP se propuseram realizar uma campanha de 
angariação de alimentos para animais, que designaram 
de "SOS Patinhas SMP", para doar a Instituições da zona, 
de modo a assegurar o bem-estar animal. 
Na Palestra, que tinha como principal sensibilizar para os 
cuidados a ter com os animais, foram abordados assuntos 
como os cuidados de alimentação, higiene e saúde a ter 
com os mesmos. 
 Esta foi também uma oportunidade para os mais 
pequenos esclarecerem as suas dúvidas e interagirem 
com o convidado e com a sua cadela "Noa", que animou e 
captou a atenção do público. 
Para além disto, os jovens alunos provaram ser cidadãos 
responsáveis e conscientes, cumprindo de forma 
exemplar as normas impostas pela Direção-Geral de 
Saúde, sobretudo no que diz respeito ao distanciamento 
social. 
  A campanha SOS Patinhas SMP, com início a 14 de junho 
e término a 21 do mesmo mês contou com a solidariedade 
de todos os que se preocupam com a saúde e bem-estar 
dos nossos amigos patudos.
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Mente 
sã em cor- 
po são
 
 
   A manhã de dia 15 de junho 
foi diferente para os alunos de 
5.º e 6.º ano. Cada turma 
estava representada numa 
atividade dinamizada pelo 2.º 
ano do Curso Profissional de 
Multimédia/ Desporto. 
 RAIDE SMP é o nome do 
Projeto que promete outras 
edições, pois o seu objetivo 
era aliar a atividade física, os 
conhecimentos de robótica e 
o conhecimento adquirido 
nas diferentes disciplinas. 
Sete estações com perguntas, 
pequenos robôs a escrever, a 
desenhar, dependendo da 
habilidade da mão que 
os    comandavam e jogos que 
desafiavam as capacidades 
físicas foi a "receita" que, os  
 

alunos do 2.ºP encontraram para 
animar os mais novos e trazer 
um pouco de cor e dinamismo a 
um ano tão cheio de mudanças. 
 Correr, brincar e mostrar aos 
mais velhos o que se sabe 
preencheu a manhã de várias 
equipas constituídas por rapazes 
e raparigas. 
 O RAIDE SMP resultou do 
trabalho desenvolvido ao nível 
dos Domínios de Autonomia 
Curricular e contou com o 
contributo de todas as 
disciplinas e o apoio especial da 
Coordenadora dos Cursos 
Profissionais e Diretora de 
Turma, professora Andrea 
Osório. 
 Para manter a mente sã é 
preciso manter o corpo são:  
 

é esta a mensagem que os 
alunos do 2.º P tentaram 
transmitir aos mais novos. É 
importante conciliar todos os 
saberes e, sobretudo, 
reaprender a brincar, pois a 
brincar também se aprende.
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ALGAS DE SÃO MARTINHO 
PODERÃO SUBSTITUIR 
PLÁSTICO

   
         A "Aventura" começa 
  
 Os alunos do 6.ºC e do 6.ºD foram à 
procura de conhecer melhor as riquezas de 
são Martinho do Porto 
   O Projeto surgiu no desenvolvimento dos 
DAC e começou ainda no 1.º período. 
   Acompanhados pelas diretoras de Turma 
e pela professora de Português, os jovens 
alunos recolheram algas que 
transportaram para a escola em baldes 
com água do mar. 
    
 
  
 

   
       A visita ao Tambor Misterioso 
 
   Ainda no 1.º período, os alunos visitaram 
o "Tambor Misterioso" na companhia das 
professoras e do Sr. João Paulo, Assistente 
Operacional e "Apanhador de Algas". 
    Trata-se de um espaço em que as algas 
são espalhadas e postas a secar, depois 
rolam por um tambor que as deixa limpas e 
sem areias. 
   Finalmente, são enfardadas e exportadas 
para Espanha, onde se procede à extração 
do precioso agar-agar das algas secas, 
exportando-o, posteriormente para todo o 
mundo. 
     Este produto é utilizado no fabrico de 
cosméticos, medicamentos e também é
utilizado na produção de bens alimentares. 
 
  
    
 
  
 

                    Novas utilizações 
  
 Para além de servir para fazer rações e 
fertilizar a terra desde o séc. XV, já há 
estudos no sentido de estas 
algas    entrarem na indústria, para 
confeção de embalagens que substituam o 
plástico. 
   As Algas Vermelhas de São Martinho do 
Porto são raras e segundo o Sr. Ricardo 
Macedo, conhecedor destas algas, as suas 
propriedades são únicas.
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   Como o próprio nome indica, trata-se de uma 
casa autossuficiente, em termos energéticos. 
    O 10.ºB abraçou o projeto de conceber uma 
casa, em que a radiação solar seja a única fonte 
de produção elétrica. 
 A escolha dos eletrodomésticos, dos projetores 
LED, da bomba de calor para o jardim levou a 
um somatório dos gastos 
energéticos,    considerando também a 
utilização de 3 computadores e 3 televisões, 
para além de um portão automático para a 
garagem. Segundo os cálculos efetuados, o 
consumo anual de todos os consumos elétricos 
é de 12409 KW. 
    Desengane-se quem estiver a pensar que se 
trata de uma casa muito pequena, ou pouco 
confortável: trata-se de uma casa térrea, com
três quartos, uma cozinha e sala de dimensões 
generosas, um jardim com piscina e uma 
garagem. 
 O segredo da autossuficiência é a instalação 
da área correta de painéis fotovoltaicos, de 
acordo com a área da casa. 
   O 10.ºB promete explicar-nos como fazer, mas 
só depois das férias! 
    Até lá, lembrem-se de reciclar e recordar os 
mais velhos que é importante fazê-lo. 
   

COMO SERÁ  
UMA CASA 
SUSTENTÁVEL? 
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                               SOS Rio Tornada 
  
 O Rio Tornada nasce na Serra de Aires e Candeeiros e 
tem a sua foz no Oceano Atlântico em São Martinho do 
Porto e Salir do Porto. É importante ao nível 
internacional, pois muitas aves migratórias (aves e 
peixes) frequentam as suas águas para se reproduzirem, 
alimentarem e descansarem. 
    Devido às descargas das pecuárias, muitas espécies 
têm sido afetadas com a poluição do rio. Se estes crimes 
ambientais continuarem, muitas espécies vão entrar 
em vias de extinção, como é o caso do meixão que vive 
nas águas do Rio Tornada e das algas que têm um valor 
elevado na economia da população de São Martinho do 
Porto e arredores. 
    As descargas no Rio Tornada não só poluem o rio 
como também a baía de São Martinho do Porto. 
Podemos não notar, agora, a diferença, mas se estes 
incidentes continuarem a acontecer, as algas poderão 
entrar nas espécies em extinção. A população perderia 
o emprego neste setor e, como são várias as famílias 
que dependem deste recurso natural, a economia da 
vila iria entrar em recessão. A pobreza pode levar à 
migração de muitas famílias locais. (...) 
     Ainda estamos a tempo de fazer algo para proteger 
este património natural único e de grande valor. Com 
uma E.T.E (Estação de Tratamento de Efluentes), 
poderia resolver-se o problema. Espero que seja para 
breve, senão, poderá ser demasiado tarde... 
          
                                               Maria do Mar Catraio

           "O mundo à nossa volta" 
 
    Promovido pela Biblioteca Escolar, o concurso "O 
mundo à nossa volta" valeu à aluna Maria do Mar 
Catraio, do 10.ºB, uma "Menção Honrosa", devido às 
preocupações ambientais e ao seu espírito crítico sobre 
as consequências da poluição na vida das pessoas. O 
que aconteceria às vilas de São Martinho do Porto e de 
Salir do Porto se o Rio Tornada continuar a ser poluído? 
 



    Começam já no próximo dia 02 de julho os 
exames do Ensino Secundário. 
     As aulas terminaram no passado dia 18, mas 
os alunos do 11.º e 12.º Ano ainda não tiveram 
um minuto de descanso.  
  Já começaram as aulas de preparação e sejam 
presenciais, ou por videoconferência,, 
professores e alunos arregaçam as mangas para 
preparar o momento decisivo que pode marcar o 
futuro daqueles que entram, agora na idade 
adulta. 
     É política da nossa escola, já há muitos anos,, 
marcar aulas de preparação. É certo que 
ninguém é obrigado a ir. Não há faltas. No 
entanto, cada professor que tem alunos inscritos 
para exame sente o mesmo friozinho na barriga 
que os seus alunos. Em causa, já não está, 
certamente, a entrada para a universidade, mas 
é a vez dos meninos que viram crescer e que, de 
alguma maneira, também sentem como "seus". 
   Estes dois anos têm sido atípicos. Só se fazem 
os exames exigidos para o ingresso no Curso que 
cada aluno pretende seguir. 
   Muitos não irão pôr-se à prova este ano, pois já 
realizaram os exames no ano passado. 
 Apesar da luta diária e dos problemas que 
surgem sempre, enquanto se cresce, a escola já 
vai deixando saudades a quem vai partir e, 
certamente, a quem fica.
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Especial Exames

           06 de julho 
 
     09h30 - 11.º Ano 
     Filosofia (714)

              02 de julho 
 
          09h30 - 12.º Ano 
          Português (639) 
 

            08 de julho 
 
       09h30 -11.ºAno 
    F. e Química A (715)

             07 de julho 
 
          09h30 - 12.º Ano 
          História A (623) 
 

               13 de julho 
 
            09h30 - 12.º Ano 
            Mat. A (635) 
            MACS - 11.º (835) 
 

            15 de julho 
 
       09h30 -11.ºAno 
    Biol. e Geol. A (702)

           16 de julho 
 
       09h30 -11.ºAno 
      Geografia A (719)

 Exames Nacionais Finais 1.ª fase

               12 de julho 
 
            09h30 - 11.º Ano 
            Inglês (550) 
             
 


